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یکی از بهترین . براي برقراري بستر دولت الکترونیک می باشد یازمورد ن یربناییهاي مدرن و ز امضاء دیجیتال یکی از مکانیزم

تواند امکان استفاده گسترده  میکه  عنصرياست که تنها  بدیهی. ها براي ایجاد چنین بستري، کارت ملی هوشمند می باشد خواستگاه

اطالعات عبارتند  آوريفن  فضايل در دیجیتاعمده امضا  کاربردهاي. هوشمند است ملیرا بوجود آورد کارت  دیجیتالاز امضا  فراگیرو 

 :از

اطالعات یکپارچگی تضمین 

انکارناپذیريبستر  ایجاد

همان  دقیقا دریافتیموضوع که اطالعات  ایناز  اطمیناناطالعات  فضايکه در  ستا ایناطالعات  یکپارچگی تضمینمنظور از 

 مکانیزمامر تنها با  این. است کلیدي امرياست  نیافته تغییرانتقال  مسیراست که ارسال کننده قصد ارسال آنرا داشته و در  اطالعاتی

 .است پذیرامکان  مجازي فضايدر  دیجیتالامضا 

. بودن استفاده کنندگان آنست فراگیر ناشناخته بودن و مجازي فضايارتباطات در  برقراريتبادل اطالعات و  هاي ویژگیاز  یکی

ارسال شده  کسیشده توسط چه  دریافتوجود داشته باشد که اوال اثبات کند که اطالعات  اعتماديقابل  مکانیزم بایدمنظور  اینبه 

   دیجیتالامضا  مکانیزمتنها با  نیزامر  این. سرباز زند اطالعاتی چنینفرد ارسال کننده اطالعات نتواند از ارسال  اینکهاست و دوم 

 .است پذیرتحقق 

از  بیشدر جهان است و هم اکنون در  دیجیتال شناساییپروژه  فراگیرترینکه  الکترونیکاست که گذرنامه  ضرورينکته  اینذکر 

 اطالعات  رچگییکپا تضمین براي دیجیتالامضا  مکانیزمشده و مورد استفاده قرار گرفته است، تنها براساس  معرفیهفتاد کشور جهان 

 

ایجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاء دیجیتال -2-5

  

  پیش نویس سند چشم اندازپیش نویس سند چشم انداز    

 )10( پروژه کارت ملی هوشمندپروژه کارت ملی هوشمند
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 المللی بیناست که بصورت  دیجیتال شناسایینمونه در حوزه  اولین الکترونیکیبتوان گفت که گذرنامه  شاید بنابراین. بهره گرفته است

شود و اساسا  میکارت هوشمند مطرح  دیجیتال شناساییدر حوزه  نیزهوشمند  ملیکارت . استفاده کرده است مکانیزم ایناز  فراگیرو 

. کی از مهمترین اهداف پروژه کارت ملی هوشمند ایجاد چنین بستري استی

طبقه بندي ارائه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی -2-6

هاي کارت ملی در  یکی از مهمترین اهداف پروژه

ات به جهان ایجاد بستر مناسب و امن براي ارائه خدم

در . شهروندان یک کشور و همچنین مهاجرین آن می باشد

حال حاضر حدود سه میلیون مهاجر و پناهنده در کشور 

زندگی می کنند که در حال دریافت خدمات برابر با 

 شناساییبراساس تکنولوژي . شهروندان ایرانی می باشند

و بیومتریک می توان این افراد را بصورت دقیق  یجیتالد

شناسائی نموده و خدمات خاص این قشر را در اختیار ایشان 

 . قرار داد

شده،  یجادا ياقتصاد یدشد ییامر عالوه بر صرفه جو این

 یزدر کشور ن یرایرانیغ يها یتهو یریتسبب امکان مد

تراکنش  یابیکه سبب امکان رد یمعن ینبه ا. خواهد شد

ورود و خروج آنان خواهد  یااقامت و  ینآنان و همچن يها

است که در حال حاضر  ضرورينکته  اینالبته ذکر . شد

را درنظر  ایرانیهوشمند تنها شهروندان  ملیافق کارت 

صورت گرفته  هايگرفته است، لکن مطالعات و پژوهش 

اتباع ساکن در کشور را  کلیه بایدکه پروژه  اینست بیانگر

 .مورد نظر را برآورده سازد کاراییهد تا بتواند پوشش د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزه داري

 . نیست آشامیدن و خوردن از جلوگیري تنها گرفتن روزه) : ع( صادق امام

.  نکنم باز را خود دهان ، رحمان خداي ستایش به جز یعنی))  باشم روزه رحمان خداي براي که ام کرده نذر من: ((  گفت) ع( عیسی مادر مریم 

) : ص( خدا رسول ، نکنید حسادت ، مکنید نزاع ، ببندید حرام چیزهاي به نکرد نگاه از را خود چشم.  کنید حفظ را خود زبان ، گرفتید روزه اگر

 گفت خانم آن به بعد و کنند حاضر خوراکی برایش تا:  فرمود) ص( اهللا رسول ، دهد می فحش را خود خادم روزه دهان با بانوانش از یکی که شنید

 گرفتن روزه ؟ دهی می دشنام را خود خادم که هستی اي روزه چگونه: ((  گفت او به) ص( خدا رسول ، هستم روزه من:  گفت خانم.  کنید میل: 

 و گوش باید ، بستی خوردنی و نوشیدنی از را خود دهان و گرفتی روزه هرگاه:  فرمود) ع( صادق امام))  نیست غذا و آب خوردن از جلوگیري تنها

 وقاري و آرامش ،)  مکن اذیت ناسزا با را خادمت(  مده آزار زبان نیش با را خادمت ، مکن جدل و بحث ، شود بسته ناشایست و حرام از نیز تو چشم

 135 صفحه 3 جلد کافی گزیده.  باشد یکسان قبل روزهاي با اعمالت هستی روزه که روزي مبادا.  مده دست از را است داري روزه ویژه که

 باید ، نکنی گوش خالف چیزهاي باید(  ، بگیرد روزه اعضایت همه و پوست و مو و چشم و گوش باید ، گرفتی روزه هرگاه:  فرمود) ع( صادق امام

 با میگیري روزه که روزي باید:  فرمود) ع( صادق امام)  نزنی نامحرم به را بدنت باید ، نکنی نگاه فرموده حرام خدا که چیزي به چشمهایت با

134 صفحه 3 جلد کافی گزیده.  کند فرق نیستی روزه که دیگري روزهاي
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                   هنگ کنگ -8                                

 وضعیت عمومی -8-1                                 

اي در چین که تا سال  شهري است جزیره هنگ کنگ

منطقه هنگ کنگ یکی از دو منطقه . مستعمره انگلیس بود 1997

. ماکائو استمنطقه دیگر . تقسیماتی ویژه در جمهوري خلق چین است

منطقه هنگ کنگ در شرق دلتاي رودخانه مروارید قرار گرفته و از 

ا دریاي چین بدونگ و از سوي جنوب  سوي شمال با استان گوآنگ

 .مرز است  جنوبی هم

نوزدهم همچون یک بندر بازرگانی عمل  ٔشهر هنگ کنگ که در سده

کرد امروزه به صورت یک مرکز اصلی امور مالی در جهان درآمده  می

مستعمرات امپراطوري  ءجز 1997تا  1842هنگ کنگ از سال . است

به خاطر انقضاء پیمان قبلی به  1997انگلیس بوده است و در سال 

است هنگ  بر اساس قانون مقرر، قرار. جمهوري خلق چین پیوست

 .از درجه باالیی از خودمختاري برخوردار باشد 2047کنگ تا سال 
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براي . کارت ملی داشته است 1960هنگ کنگ از سال . آغاز کرده است 1995هنگ کنگ فعالیت خود در زمینه دولت الکترونیک را از سال 

هاي آنالین از  ها شود، دولت هنگ کنگ در اغلب فعالیت کاهش فشارهاي مسایل حریم شخصی که ممکن است باعث عدم استفاده از کارت

 .هاي آنالین نیازمند امضاي دیجیتالی کاربر است تراکنشاي از  عالوه بر این، دسته. بهره برده است PKIخدمت 

همچنین اطالعات بیومتریکی روي آن . کند و ظاهرا از نوع تماسی است استفاده می MULTOSسیستم عامل  ازهاي جدید هنگ کنگ  کارت

 . شود هنگ کنگ صادر می 1ی رسمی است که توسط دپارتمان مهاجرتکارت شناسایی هنگ کنگ، یک سند شناسای. شود ثبت می

 استراتژي دولت الکترونیک -8-2

Digitalاستراتژي  ، 1998از اولین انتشار این طرح در سال . در هنگ کنگ است ICTیک طرح براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات  ٢١

، چشم انداز این استراتژي به صورت زیر 2008براي سال . استراتژي هر سه سال یکبار به خاطر پیشرفت و تغییر نیازهاي جامعه تغییر کرده است

 :تعریف شده است

 عنوان شهر دیجیتالی جهانیهاي جدید براي ساختن هنگ کنگ به  پیشرفت دستیابی و تصاحب فرصت

Digitalمحدوده فعالیت تحت استراتژي   :بر اساس چشم انداز به صورت زیر تعریف شده است ٢١

تسهیل اقتصاد دیجیتالی 

ترویج فناوري و نوآوري پیشرفته 

هنگ کنگ به عنوان یک هاب براي همکاري فنی و تجارت 

ساخت نسل بعدي خدمات عمومی 

اطالعات فراگیر ساخت یک جامعه مبتنی بر

ESDسپس پورتال . بوده است 1995در سال  GIC 2اولین فاز دولت الکترونیک ایجاد مرکز اطالعات دولتی یا  life  راه اندازي  2001در سال

خدمت  1200از خدمات عمومی وجود داشته باشد؛ این یعنی بیش از % 90میالدي، گزینه الکترونیکی براي  2003شد و قرار بود تا آخر سال 

 .شود موضوعی می /وب سایت اداري 200الکترونیکی و شامل حدود 

 90با هدف  ESD3گذشته، پیشرفت حول محیط دولت الکترونیک موجب توسعه و گسترش تحویل خدمات الکترونیکی یا  هاي در طول سال

هنگ کنگ احتماال همکاري ویژه  ESDقسمت اصلی برنامه . در دسترس باشند 2003درصد از خدمات به صورت الکترونیکی هم تا پایان سال 

 ITبه صنعت  ITهاي  درصد از پروژه 82، طرح دولت به این صورت بوده است که ITهاي  در ارتباط با پروژه. با بخش خصوصی خواهد بود

ها شود، دولت هنگ کنگ در اغلب  براي کاهش فشارهاي مسایل حریم شخصی که ممکن است باعث عدم استفاده از کارت .اند شده بروندهی

هاي آنالین نیازمند امضاي دیجیتالی کاربر است مثل  تراکنشاي از  عالوه بر این، دسته. بهره برده است PKIهاي آنالین از خدمت  فعالیت

راجع به هزینه این پروژه اظهار نظرهاي . واهینامه رانندگی، تکمیل گزارش مالیاتی، ثبت راي دهنده و ثبت شرکتدرخواست المثنی براي گ

 .میلیون دالر شده است 770میلیون دالر تا  400مختلفی از 

 

                                                          
۱ Immigration Department 

 ۲Government Information Center (GIC    
http:///www.esd.gov.hk٣ 

 :منبع 

ـ  مستندات مشاورین پروژه    
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 مدلهاي پیاده سازي دولت الکترونیک      

 مراحل پیاده سازي نام مدل ردیف 

1 LAYNE-LEE 1.فهرست برداري

تراکنش.2

ادغام عمومی.3

 ادغام افقی.4

2 UNITED NATIONS1.پیدایش

ارتقا.2

تعامل.3

تراکنش.4

 یکپارچگی.5

3 DATAQUEST/GARTNER GROUP 1.ظهور

تعامل.2

تراکنش.3

 انتقال.4

4 GHASEMZADEH-SAFARI1.ایجاد درگاه دولتی

حضور.2

تبادل.3

تعامل.4

 تبدیل.5

5 HSINCHUN CHEN CONTINUUM1.اطالع رسانی

ارتباطات.2

تراکنش.3

 انتقال.4

6 DEL OITTE RESEARCH 1.انتشار و توزیع اطالعات

اداريتراکنش هاي دوطرفه .2

درگاههاي چند منظوره.3

خصوصی سازي درگاه مرکزي.4

خوشه سازي خدمات عمومی.5

 یکپارچگی کامل و انتقال موسسه.6

  )بخش سوم( دولت الکترونیکدولت الکترونیک

 مقیمانفرشاد : گرد آورنده

 1 جدول

مدلهاي 

عمده 

پیاده 

سازي 

دولت 

 الکترونیک



     

در این  ):ادغام(یکپارچگی  -گام پنجم 

ـ    ی، بـه  مرحله، همه خـدمات و اطالعـات دولت

کلیه . سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند

وظــایف الکترونیــک یکپارچــه شــده انــد و در 

فضاي الکترونیک خطوط متمایزکننـده ادارات  

پژوهشــهایی کــه توســط  .برداشــته شــده انــد

سازمان ملل انجام گرفته، نشـان دهنـده ایـن    

 32مـیالدي،   2002مطلب است که در سـال  

کشـور در   65ش، کشور جهان در مرحله پیدای

 17کشور درمرحلـه تعامـل و    55مرحله ارتقا، 

کشور در مرحله تراکنش قرار داشته اند و هیچ 

یک از کشورهاي جهان به مرحله یکپـارچگی  

همچنین کشورهاي فقیـر و عقـب   . نرسیده اند

مانده جهان بیشتر در گـام نخسـت گسـترش    

ایران و برخـی از  . دولت الکترونیک جاي دارند

بـه توسـعه، کشـورهاي آسـیاي      روکشورهاي 

مرکزي و برخـی از کشـورهاي خاورمیانـه در    

 .مرحله ارتقا جاي دارند

کشورهاي اروپایی و برخی از کشورهاي عربی 

مانند امارات متحـده، کویـت، مصـر، مغـرب،     

اردن و عربستان سعودي در مرحله تعامل قرار 

پیشگامان دولـت الکترونیـک درجهـان    . دارند

انگلســتان، ســنگاپور، آمریکــا و ماننــد کانــادا، 

استرالیا در مرحله تراکنش هستند و بـا وجـود   

اینکه هنوز هیچ کشوري به مرحله یکپارچگی 

دست نیافته است، اما انگلستان و سـنگاپور از  

 . پیشگامان ورود به این مرحله هستند

در پایان گفتنی اسـت کـه آرمـان کشـورها از     

ــودن    ــاً پیم ــک لزوم ــت الکترونی ــتقرار دول اس

    . تدریجی و گام بـه گـام ایـن مراحـل نیسـت     

به طوري کـه برخـی از کشـورها رسـیدن بـه      

فازهاي تعامل یا تراکنش را به عنـوان آرمـان   

نتایج بیشتري از این مـدل و  . خود برگزیده اند

در فصل بعدي ازنظر  تحقیقـــات مرتبط با آن

 . می گذرد

اینترنت ـ :   منبع
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به آنها اشاره شده  1از بین مدلهاي مختلف پیاده سازي دولت الکترونیک که در جدول شماره 

   به دلیل اهمیت بیشترشان بـه طـور مشـروح معرفـی    لی  -

مـیالدي توسـط سـازمان ملـل      2002در پژوهشی که در سال 

. انجام گرفته، یک مدل پنج مرحله اي براي پیاده سازي دولت الکترونیک مشخص شده است

ئه کرده و درعین حال میـزان  سازمان ملل این مدل را براي تعیین وضعیت تکامل کشورها ارا

 .آمادگی آنها را براي پذیرش فناوري اطالعات نشان می دهد

تاکید این مدل که نگرش کاربردي دارد بر روي کاربران و نیز نوع و تعداد خدمات ارائه شـده  

شناسایی هرکدام از این گامها با بررسی وضـعیت دولـت الکترونیـک در    

ایـن گامهـا   . سازمان ملل و چگونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته است

در ایـن مرحلـه کشـورها ازطریـق ایجـاد یـک وب سـایت        

. ادارات دولتی سـایتهاي اینترنتـی خـود را ایجـاد مـی کننـد      

همچنین اطالعات موجود بر روي این وب سایت ها شکل غیرکافی و ایستا دارند و به نـدرت  

سترسی به خدمات بـه کـاربران   به روز می شوند و اطالعات الزم براي نشان دادن نحـــوه د

اطالعات به طور معمول به شکل محصوالت، خدمات، آدرسها و ارتباط با سایر 

 .وب سایتها است و در نهایت به شکل پاسخ دادن به سوالهاي معمول قابل دسترسی است

ایتهاي اطالعات موجود بر روي سایتها افزایش می یابند و سـ 

اطالعات به شکل پویا ارائـه و   .تعداد صفحات وب افزایش می یابند

    همچنین درجه تنـوع اطالعـات و محتـواي آنهـا بـاال     . دفعات به روز شدن آن زیاد می شوند

 .می رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و موتورهاي جستجو قابل دستیابی هستند

پایه نیاز مراجعان سازماندهی می شـود   ارائه اطالعات در این مرحله بر

و کاربران می توانند با پست الکترونیک یا پرکردن فرمهاي الکترونیک با سازمان خود ارتبـاط  

   در این مرحله ارتباط دوسویه رسمی بیشـتري میـان مشـتریان و سـازمان برقـرار     

کهاي اطالعاتی با موتور جستجو در اختیار کاربران قـرار مـی گیـرد تـا     

مشتریان امکان خـودي کـردن محصـوالت و    . امکان تبادل اطالعات با سازمان خود را بیابند

خدمـــــات بر خط را خواهند داشت؛ یعنی، می توانند تنها محصوالت و اطالعـاتی را ببیننـد   

طی این مرحله، کاربران می توانند از خدمات به صورت  ):تبادل

نظـر   برخط استفاده کنند، جهت دریافت خدمات و اطالعات و محصوالت روي خط مبلغ مورد

ــه صــورت بــرخط انجــام دهنــد   ــا امنیتــی را ب  .خــود را پرداخــت کننــد و معــامالت مــالی ب

  است کــــه بین خـدمات و محصـوالت برقـرار   ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره اي 

بر روي حـریم افـراد، تاییـد     به عالوه . می شود تا باالترین میزان رضایت کاربران تامین شود

 .صحت ارتباطات، اعتبار تبادالت، یکپارچگی و عدم تکرار تمرکز می شود
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از بین مدلهاي مختلف پیاده سازي دولت الکترونیک که در جدول شماره 

-الینه و است، مدلهاي سازمان ملل

 .می شوند

در پژوهشی که در سال  :مدل سازمان ملل -الف 

انجام گرفته، یک مدل پنج مرحله اي براي پیاده سازي دولت الکترونیک مشخص شده است

سازمان ملل این مدل را براي تعیین وضعیت تکامل کشورها ارا

آمادگی آنها را براي پذیرش فناوري اطالعات نشان می دهد

تاکید این مدل که نگرش کاربردي دارد بر روي کاربران و نیز نوع و تعداد خدمات ارائه شـده  

شناسایی هرکدام از این گامها با بررسی وضـعیت دولـت الکترونیـک در    . به آنان متمرکز است

سازمان ملل و چگونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته است کشورهاي عضو

 :عبارتند از

در ایـن مرحلـه کشـورها ازطریـق ایجـاد یـک وب سـایت         :)ظهور(پیدایش  -گام اول 

ادارات دولتی سـایتهاي اینترنتـی خـود را ایجـاد مـی کننـد      . کوچک در وب حضور می یابند

همچنین اطالعات موجود بر روي این وب سایت ها شکل غیرکافی و ایستا دارند و به نـدرت  

به روز می شوند و اطالعات الزم براي نشان دادن نحـــوه د

اطالعات به طور معمول به شکل محصوالت، خدمات، آدرسها و ارتباط با سایر . داده نمی شود

وب سایتها است و در نهایت به شکل پاسخ دادن به سوالهاي معمول قابل دسترسی است

اطالعات موجود بر روي سایتها افزایش می یابند و سـ  ):توسعه(ارتقا  -گام دوم 

تعداد صفحات وب افزایش می یابند. اینترنتی پویاتر می شوند

دفعات به روز شدن آن زیاد می شوند

می رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و موتورهاي جستجو قابل دستیابی هستند

ارائه اطالعات در این مرحله بر :املتع -گام سوم 

و کاربران می توانند با پست الکترونیک یا پرکردن فرمهاي الکترونیک با سازمان خود ارتبـاط  

در این مرحله ارتباط دوسویه رسمی بیشـتري میـان مشـتریان و سـازمان برقـرار     . برقرار کنند

کهاي اطالعاتی با موتور جستجو در اختیار کاربران قـرار مـی گیـرد تـا     همچنین بان .می شود

امکان تبادل اطالعات با سازمان خود را بیابند

خدمـــــات بر خط را خواهند داشت؛ یعنی، می توانند تنها محصوالت و اطالعـاتی را ببیننـد   

 .نیازشان است که مورد

تبادل(تراکنش  - گام چهارم

برخط استفاده کنند، جهت دریافت خدمات و اطالعات و محصوالت روي خط مبلغ مورد

ــه صــورت بــرخط انجــام دهنــد   ــا امنیتــی را ب خــود را پرداخــت کننــد و معــامالت مــالی ب

ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره اي 

می شود تا باالترین میزان رضایت کاربران تامین شود

صحت ارتباطات، اعتبار تبادالت، یکپارچگی و عدم تکرار تمرکز می شود

 



شود آغاز میهوشمند از ابتداي مهرماه امسال

 استان قم اجرایی شده است، هوشمند درملی انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه طرح پیش پایلوت کارت 

.شود میمهرماه امسال آغازهوشمند به طور متمرکز از ابتداي

اکنون مراحل اجراي آن در شوراي راهبري  تمامی عملیات اصلی کارت هوشمند ملی انجام شده و هم

شود و پوشش ملی آن در قالب اپراتور از ابتداي  پایلوت این طرح نیز تا پایان امسال تمام می

هزار  500در طرح پایلوت : هزار کارت نهایی شده است، گفت 600

دیرس فروش به 2009 در هوشمند

 کاربرانهر روز بیشتر از قبل در زندگی روزمره  2009طی  کارت هاي هوشمند

،  سیم کارتدر کاربردهایی مانند  میکروکنترلرو  حافظهبراساس 

 abi researchجدیدترین بررسی هاي انجام شده توسط . و معامالت به فروش رسید

gemalto  کارت هاي جایگاه خود را بعنوان تولید کننده شماره یک

morpho  افزایش در سهام بازار جایگاه چهارم را بدست آورد% 1.8با .

این موسسه تحقیقاتی پیش بینی می کند . دارد  icن درآمد را در میان تولیدکنندگان 

 هاي علمیه آغاز شد

  دهاي علمیه خبر دا هاي علمیه از آغاز مرحله اول توزیع کارت الکترونیکی پرداخت شهریه طالب حوزه

هاي علمیه، از آغاز مرحله اول توزیع کارت هاي الکترونیکی پرداخت شهریه طالب حوزه هاي علمیه 

: ه حوزه هاي علمیه می توانند کارت الکترونیکی شهریه خود را دریافت کنند ابراز داشت

حجت االسالم رضوانی همراه داشتن اصل . براي دریافت کارت خود به مدرسه علمیه دارالشفا قم، مراجعه کنند

توزیع این کارت از هفته گذشته آغاز شده است و بعد از ماه مبارك رمضان نیز 

. ي بانکی آنان واریز خواهد شدشهریه طالب و روحانیان حوزه هاي علمیه به حساب ها

با اتمام مرحله توزیع کارت هاي الکترونیکی شهریه رتبه سوم : هاي علمیه، با تشریح فوائد پرداخت شهریه طالب به صورت الکترونیکی ابراز داشت

 .اول، دوم و مقدمات را نیز انجام خواهیم داد

 هاي الکترونیکی ایرانی از اروپایی بیشتر است

 رویکرد دولت دهم، دولت الکترونیک است که 

 : اصغر عمیدیان ادامه داد  علی .هاي سازمان ثبت احوال نیز نمود پیدا کرده است

 ثبت    وظیفه اصلی سازمان  سه ها،  ها و ارائه آمار مربوط به هویت

 قابل   غیر آن  اي باشد که اتقان  باید به گونه

 و   فرآیندها و  سازمان الکترونیک، خدمات 

 سنگ    عنوان به   الکترونیک   آرشیو

 مورد خدمات  بتواند  از کشور   اي هر نقطه

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت . گیرد برداري قرار می این آرشیو در حال تهیه است و به زودي مورد بهره

ام است به صورتی که خدمات سازمان هایی است که در حال انج

معاون آمار و . خدمت افزایش پیدا کند 12تا پایان امسال قرار است دو برابر شود یعنی از شش خدمت که در حال حاضر قابل ارائه است به 

عل اسناد کمتر اتفاق بیفتد انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه چه سیستمی در نظر گرفته شده تا ج

هاي الکترونیک وجود دارد و در سراسر دنیا شناسایی شده را بررسی کـرده  

سازمان : او گفت. او نرم افزاره نشیند ها می عاملی که روي کارت

هاي الکترونیکی افزایش پیدا کند و تا حدود زیادي نیز در این زمینه موفق 

 . برخوردار است هایی که در اروپا وجود دارد از امنیت بیشتري ها نسبت به کارت
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هوشمند از ابتداي مهرماه امسالملی طرح پایلوت کارت                         

انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه طرح پیش پایلوت کارت معاون آمار و

هوشمند به طور متمرکز از ابتدايملی طرح پایلوت کارت : گفت                           

تمامی عملیات اصلی کارت هوشمند ملی انجام شده و هم: اصغر عمیدیان افزود علی

پایلوت این طرح نیز تا پایان امسال تمام می: عمیدیان گفت. قرار گرفته است مورد بررسی

600وي با بیان اینکه تا به حال . شود در سراسر کشور انجام می 90سال 

  .کارت پیش بینی شده است

هوشمند کارت ونیلیب 5.2

کارت هاي هوشمند،  gsmaria پایگاه اطالع رسانیبه گزارش 

براساس  کارت هوشمندبیلیون  5.2طی سال گذشته در مجموع . ادغام شدند

و معامالت به فروش رسید دولت id،  بانکداريو  پرداختهاي  سرویس

gemalto.بیلیون دالر بود 1.7در این زمان  icنشان می دهد که ارزش بازار 

morphoاست در حالیکه % 33.8حفظ کرد که سهم بازار آن  هوشمند

ن درآمد را در میان تولیدکنندگان سهام همچنان بیشتری% 26.3با  infineonکمپانی 

 .افزایش یابد% 14نزدیک به  2010در سال  icکه درآمدهاي 

هاي علمیه آغاز شد توزیع کارت الکترونیکی شهریه طالب حوزه

 

هاي علمیه از آغاز مرحله اول توزیع کارت الکترونیکی پرداخت شهریه طالب حوزه مدیر کل امور طالب حوزه                                  

                                          

هاي علمیه، از آغاز مرحله اول توزیع کارت هاي الکترونیکی پرداخت شهریه طالب حوزه هاي علمیه  االسالم عباس رضوانی نسب، مدیر کل امور طالب حوزه

ه حوزه هاي علمیه می توانند کارت الکترونیکی شهریه خود را دریافت کنند ابراز داشتوي با بیان اینکه در نخستین مرحله این اقدام، طالب و روحانیان سطح س

براي دریافت کارت خود به مدرسه علمیه دارالشفا قم، مراجعه کنند 13صبح تا  8توانند هر روز از ساعت 

توزیع این کارت از هفته گذشته آغاز شده است و بعد از ماه مبارك رمضان نیز : ظور دریافت کارت الکترونیکی شهریه الزامی دانست و تصریح کرد

شهریه طالب و روحانیان حوزه هاي علمیه به حساب ها  با اجراي این طرح و توزیع کارت هاي الکترونیکی،

هاي علمیه، با تشریح فوائد پرداخت شهریه طالب به صورت الکترونیکی ابراز داشت

اول، دوم و مقدمات را نیز انجام خواهیم دادهاي  حوزه هاي علمیه، کار توزیع کارت هاي الکترونیکی پرداخت شهریه طالب رتبه

هاي الکترونیکی ایرانی از اروپایی بیشتر است امنیت کارت           
 

رویکرد دولت دهم، دولت الکترونیک است که :معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت         

هاي سازمان ثبت احوال نیز نمود پیدا کرده است ماموریت بالطبع این موضوع در

ها و ارائه آمار مربوط به هویت هاي موجود، مستندکردن هویت هویت ثبت 

باید به گونه  اطالعات هویت در فضاي فناوري : عمیدیان گفت. احوال است

سازمان الکترونیک، خدمات   عنوان  احوال به سازمان ثبت  : بیان کرد  عمیدیان  . انکار باشد

آرشیو. شود تر انجام  رسانی دقیق   تا اطالع کند  سازي می  پیاده  هایی را رویه

هر نقطه  شهروندي در  که هر  به صورتی  ثبت احوال است  سازمان  اولیه

این آرشیو در حال تهیه است و به زودي مورد بهره. نیاز خودش را دریافت کند

هایی است که در حال انج افزایش خدمات الکترونیک در سازمان از دیگر فعالیت: احوال کشور گفت

تا پایان امسال قرار است دو برابر شود یعنی از شش خدمت که در حال حاضر قابل ارائه است به 

انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه چه سیستمی در نظر گرفته شده تا ج

هاي الکترونیک وجود دارد و در سراسر دنیا شناسایی شده را بررسی کـرده   امکان جعل در کارتکه اي  سازمان ثبت احوال سه زمینه: گفت

  ها، سیستم که این سه زمینه عبارتند از طراحی گرافیکی براي بدنه کارت

هاي الکترونیکی افزایش پیدا کند و تا حدود زیادي نیز در این زمینه موفق   ثبت احوال اقدامات پیچیده و بومی را انجام داده تا امنیت کارت

ها نسبت به کارت توانیم بگوییم این کارت بوده است به طوري که حتی می
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اخبارهفتهاخبارهفته
                        

معاون آمار و

                           

مورد بررسی

سال 

کارت پیش بینی شده است

ساماندهی نظام جامع 

 شناسایی ایرانیان

 
معاون آمار و 

انفورماتیک سازمان ثبت 

احوال از ساماندهی نظام جامع 

شناسایی ایرانیان، بر اساس 

شماره ملی با محوریت 

اطالعات هویتی از امسال خبر 

علی اصغر عمیدیان فراهم . داد

کردن دسترسی به آرشیو 

ایرانیان در هر نقطه را هویتی 

از دیگر برنامه هاي این 

: سازمان اعالم کرد و افزود

اکنون مقدمات این کار در 

وي همچنین . حال انجام است

با بیان اینکه برنامه ریزي و 

اجراي طرح صدور کارت 

هوشمند ملی به صورت 

آزمایشی در استان قم انجام 

سال آینده : شده است، گفت

قه دیگر این طرح در چند منط

: عمیدیان افزود. می شود اجرا

این نوع کارت با توجه به 

تدابیر امنیتی ویژه اي که در 

آن به کار رفته غیرقابل جعل 

است و مزایاي زیادي در زمینه 

 .خدمات رسانی به مردم دارد

ادغام شدند

سرویس

نشان می دهد که ارزش بازار 

هوشمند

کمپانی 

که درآمدهاي 

                                 
                                         

االسالم عباس رضوانی نسب، مدیر کل امور طالب حوزه حجت

وي با بیان اینکه در نخستین مرحله این اقدام، طالب و روحانیان سطح س. خبر داد

توانند هر روز از ساعت  طالب واجد شرایط می

ظور دریافت کارت الکترونیکی شهریه الزامی دانست و تصریح کردکارت ملی و کپی آن را به من

با اجراي این طرح و توزیع کارت هاي الکترونیکی،: وي تصریح کرد. ادامه خواهد داشت

هاي علمیه، با تشریح فوائد پرداخت شهریه طالب به صورت الکترونیکی ابراز داشت مدیر کل امور طالب حوزه

حوزه هاي علمیه، کار توزیع کارت هاي الکترونیکی پرداخت شهریه طالب رتبه

          

         

بالطبع این موضوع در

ثبت 

احوال است

انکار باشد

رویه

اولیه

نیاز خودش را دریافت کند 

احوال کشور گفت

تا پایان امسال قرار است دو برابر شود یعنی از شش خدمت که در حال حاضر قابل ارائه است به 

انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه چه سیستمی در نظر گرفته شده تا ج

گفت

که این سه زمینه عبارتند از طراحی گرافیکی براي بدنه کارت

ثبت احوال اقدامات پیچیده و بومی را انجام داده تا امنیت کارت

بوده است به طوري که حتی می



سامانه هاي بیومتریکی رفتاري هم جزء سامانه هاي بیومتریکی فیزیولوژیکی می باشد که امضانگاري از خصوصیات متمایز کننده نحوه امضا 

تحلیل چگونگی امضا کردن یک شخص که اغلب از آن به عنوان تشخیص امضاي دینامیکی 

حاال . بر پایه استاتیک امضا عمل نمی کند و جعل امضا را دشوار می سازد

او هم چنین شروع  این جمله خطاب به پدربزرگ بود که دستش رو باال گرفته بود تا طبق قولی که از استاد گرفته بود، بخشی از مطلب این جلسه رو بیان کنه و

مضا می تونه توسط ا. سخت افزار ثبت امضا می تونه ابزاري از قبیل قلم ها و صفحات ثبت که به بخش پردازش مرکزي الگو متصل می شه، باشه

امروزه حتی از تکنیک هاي انتشار صوت امضا کردن که هنگام امضا زدن روي کاغذ تولید 

 : ی داد، ادامه دادرو از کتاب کارت ملی هوشمند به ما نشون م

برخالف تصور عمومی که مشخصات (از آنجا که دینامیک در روش امضانگاري مورد تحلیل قرار می گیره 

راي امضا اما عالوه بر مشکل استاتیکی تکمیل امضا زمانی که ب

اصلی کردن مصرف می شه، سرعت، شتاب، زاویه قلم، فشار وارده بر قلم و کاغذ و تعداد دفعاتی که قلم از روي کاغذ برداشته می شه، پارامترهاي 

حالی که مورد تحسین استاد قرار می گرفت، تبسمی زد و از اینکه رضایت استاد رو جلب کرده بود خوشحال به 

      به این ترتیب که پارامترهایی از قبیل زمانی که کاربر یک کلید را 

این مورد  در گذشته بنیاد ملی علوم و اداره ملی استاندارهاي ایاالت متحده در

مشکل اساسی این فناوري . مطالعاتی داشتند و اخیرا تالش هاي بیشتري از جانب شرکت ها و موسسات مطالعاتی مختلف در حال انجام است

ویژگی هاي متمایزکننده تایپ، همانطوري که در باال . تفاوت در صفحه کلیدها بود که در ویرایش هاي جدید آن، این مشکل برطرف شده است

اما مشکل اینجاست . ره شد زمان فشرده بودن کلیدها، زمان بین کلیدزنی و پارامترهایی از این قبیل براي تمایز افراد از یکدیگر کافی می باشد

 .این مشکل در مورد نحوه امضا کردن هم تا حدودي مشهود است

                                                                                                                                                                                                            

 .استاد با تشکر مجدد از پدر بزرگ و عالقه اش به مبحث کارت ملی هوشمند، با گفتن کلمه ي خسته نباشید به همگی ما، بحث را خاتمه داد

 :معایب     

دامضاهاي ناسازگار نرخ اشتباه را باال می بر

 کاربران عادت به امضا زدن رويPlate دندارن

دکاربرد محدودي دار

این فناوري هنوز در فاز اولیه آزمایشگاهی قرار دارد

برد و در سهولت کاربر تاثیري ندارد فقط ایمنی را باال می

معایب سامانه هاي رمز عبوري را به همراه دارد

 ...ادامه دارد

نیره السادات حصاري

)قسمت بیست و هفتم 

 هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

1389شنبه بیست و سوم مردادماه   28شماره 

 سازمان ثبت احوال کشور

معاونت آمار و انفورماتیک

سامانه هاي بیومتریکی رفتاري هم جزء سامانه هاي بیومتریکی فیزیولوژیکی می باشد که امضانگاري از خصوصیات متمایز کننده نحوه امضا 

تحلیل چگونگی امضا کردن یک شخص که اغلب از آن به عنوان تشخیص امضاي دینامیکی . جهت تشخیص هویت افراد استفاده می نماید

بر پایه استاتیک امضا عمل نمی کند و جعل امضا را دشوار می سازد (DSV)مترین بیومتریک رفتاریست چون یاد می شود، مه

. اجزاي سامانه امضانگاري رو شما براي من بازگو کنید

این جمله خطاب به پدربزرگ بود که دستش رو باال گرفته بود تا طبق قولی که از استاد گرفته بود، بخشی از مطلب این جلسه رو بیان کنه و

سخت افزار ثبت امضا می تونه ابزاري از قبیل قلم ها و صفحات ثبت که به بخش پردازش مرکزي الگو متصل می شه، باشه

امروزه حتی از تکنیک هاي انتشار صوت امضا کردن که هنگام امضا زدن روي کاغذ تولید . قلم ها یا صفحات مخصوص یا هر دوي اونا ثبت بشه

 . می شه استفاده می کنن

رو از کتاب کارت ملی هوشمند به ما نشون م) قلم و صفحه مخصوص امضانگاري

از آنجا که دینامیک در روش امضانگاري مورد تحلیل قرار می گیره : ویژگی هاي متمایز کننده امضا

اما عالوه بر مشکل استاتیکی تکمیل امضا زمانی که ب. فریب این سامانه بسیار مشکل می شه) استاتیکی امضا رو عامل تمایز می دونن

کردن مصرف می شه، سرعت، شتاب، زاویه قلم، فشار وارده بر قلم و کاغذ و تعداد دفعاتی که قلم از روي کاغذ برداشته می شه، پارامترهاي 

 

 :امضانگاري مزایا و معایبی دارد که عبارتند از

حالی که مورد تحسین استاد قرار می گرفت، تبسمی زد و از اینکه رضایت استاد رو جلب کرده بود خوشحال به پدربزرگ نگاهش رو از جزوه اش برداشت و در 

  :در ادامه هم مبحث دیگري به نام تایپ نگاري مطرح شد، به این مضمون

به این ترتیب که پارامترهایی از قبیل زمانی که کاربر یک کلید را . این فناوري بر پایه ي تمایز نحوه ي تایپ کردن افراد، توسعه یافته است

در گذشته بنیاد ملی علوم و اداره ملی استاندارهاي ایاالت متحده در. از الگوي تایپ استخراج می شود... می فشارد و سرعت تایپ و 

مطالعاتی داشتند و اخیرا تالش هاي بیشتري از جانب شرکت ها و موسسات مطالعاتی مختلف در حال انجام است

تفاوت در صفحه کلیدها بود که در ویرایش هاي جدید آن، این مشکل برطرف شده است

ره شد زمان فشرده بودن کلیدها، زمان بین کلیدزنی و پارامترهایی از این قبیل براي تمایز افراد از یکدیگر کافی می باشد

این مشکل در مورد نحوه امضا کردن هم تا حدودي مشهود است. که الگوي تایپ کردن افراد در حالت هاي مختلف تغییر می کند

                                                                                                                             

استاد با تشکر مجدد از پدر بزرگ و عالقه اش به مبحث کارت ملی هوشمند، با گفتن کلمه ي خسته نباشید به همگی ما، بحث را خاتمه داد

ماهیت غیر تهاجمی دارد و کاربر احساس مزاحمتی از جانب سامانه نمی کند

کاربران می توانند امضاي خود را عوض کنند

     

به کمک تجهیزات موجود ساخته می شود

ترکیب می شود (…PIN Code , ID)با فرآیندهاي شناسایی رایج 

هر وقت الزم باشد می توان رمز عبور را تغییر داد

 :معایب    

این فناوري هنوز در فاز اولیه آزمایشگاهی قرار دارد

فقط ایمنی را باال می

معایب سامانه هاي رمز عبوري را به همراه دارد

قسمت بیست و هفتم (  همراه با کارت ملی هوشمــــــندهمراه با کارت ملی هوشمــــــند
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سامانه هاي بیومتریکی رفتاري هم جزء سامانه هاي بیومتریکی فیزیولوژیکی می باشد که امضانگاري از خصوصیات متمایز کننده نحوه امضا -

جهت تشخیص هویت افراد استفاده می نماید

(DSV) یاد می شود، مه

اجزاي سامانه امضانگاري رو شما براي من بازگو کنید

این جمله خطاب به پدربزرگ بود که دستش رو باال گرفته بود تا طبق قولی که از استاد گرفته بود، بخشی از مطلب این جلسه رو بیان کنه و

 : کرد

سخت افزار ثبت امضا می تونه ابزاري از قبیل قلم ها و صفحات ثبت که به بخش پردازش مرکزي الگو متصل می شه، باشه-

قلم ها یا صفحات مخصوص یا هر دوي اونا ثبت بشه

می شه استفاده می کنن

قلم و صفحه مخصوص امضانگاري(پیرمرد در حالی که تصویر 

ویژگی هاي متمایز کننده امضا-

استاتیکی امضا رو عامل تمایز می دونن

کردن مصرف می شه، سرعت، شتاب، زاویه قلم، فشار وارده بر قلم و کاغذ و تعداد دفعاتی که قلم از روي کاغذ برداشته می شه، پارامترهاي 

 .تحلیل امضا می باشد

امضانگاري مزایا و معایبی دارد که عبارتند از

 

 

 

پدربزرگ نگاهش رو از جزوه اش برداشت و در 

در ادامه هم مبحث دیگري به نام تایپ نگاري مطرح شد، به این مضمون. نظر می رسید

این فناوري بر پایه ي تمایز نحوه ي تایپ کردن افراد، توسعه یافته است-

می فشارد و سرعت تایپ و 

مطالعاتی داشتند و اخیرا تالش هاي بیشتري از جانب شرکت ها و موسسات مطالعاتی مختلف در حال انجام است

تفاوت در صفحه کلیدها بود که در ویرایش هاي جدید آن، این مشکل برطرف شده است

ره شد زمان فشرده بودن کلیدها، زمان بین کلیدزنی و پارامترهایی از این قبیل براي تمایز افراد از یکدیگر کافی می باشداشا

که الگوي تایپ کردن افراد در حالت هاي مختلف تغییر می کند

 :تایپ نگاري هم شامل مزایا و معایب

 
 

                                                                                                                             

 

 

استاد با تشکر مجدد از پدر بزرگ و عالقه اش به مبحث کارت ملی هوشمند، با گفتن کلمه ي خسته نباشید به همگی ما، بحث را خاتمه داد

 :مزایا     

لعمقاوم در برابر ج

ماهیت غیر تهاجمی دارد و کاربر احساس مزاحمتی از جانب سامانه نمی کند

کاربران می توانند امضاي خود را عوض کنند

 :مزایا    

به کمک تجهیزات موجود ساخته می شود

 با فرآیندهاي شناسایی رایج

هر وقت الزم باشد می توان رمز عبور را تغییر داد


